11 ශ්රේණිය ඹ නතනතනඹඅ ාද ර ,ශ්තන  යඹඅ නිඹමිත“ , ශ්රී ර ේශ් ඹ
නතනතන ම්ප්රද ඹඹ්  ව ඵඳි  ග ඹන ර ඳසුිමභ ව ග ඹනඹ” ඳ ඩභඅ
ාද ර විඹඹ කරුණු ශ්භහි ඇතුශත් කය ඇත . ශ්වොදි්  කිඹ ,ාශ්ඵෝධ
කයශ්ගන ඔඵශ්ේ ඉශ්ගනුභ ඩ ත්  තනථක කයග් න.
ශ්රී ර ේශ් ඹ නතනතන ම්ප්රද ඹඹ්  ව ඵඳි  ග ඹන ර ග ඹනඹ ව ඵඳි  ේ්කෘතික
ඳසුිමභ
වඅ්  කවි
වඅ්  කවි ඹනු ඳඳයණිය  ය ජධ නි භශ්ේ සිදු කශ ඓතිව සික අ්  ඳසුිමම් කයශ්ගන ශ්ගොඩ නඳඟී ඇති
කවි විශ්ලේඹකි. අනඅ ඹ භඅ ශ්ඳය, යුද්ධ ගභශ්්  දී, යුද්ධ කයන ා්ථ ශ්ේ ව යුද්ධශ්ඹ්  ඳසු
ා්ථ ඳසුිමම් කයශ්ගන ව අශ්්  වීයත්ඹ ඉ්භතු න ඳරිදි ග ඹන යචන වී තිබීභ විශ්ලේත්ඹකි.
ඊඅ ානුකර න ඳරිදි න දභ ර ශ්ඹොද ශ්ගන ඇත. ර් ශ්ද්සි වඅන, ඳෘතුගීසී වඅන, ඉේග්රීසිවඅන,
දුනුවිර වඅන, කු්ත් තීනු වඅන ඊඅ උද වයණ ශ්ේ.
යුද්ශ්දඅත් ඇවිත් සිදු පිඅ නඳනඳගිර - ඳයේගි
උ්  නමුත් ඇවිත් ශ්කොශමඅ ශ්ගොඩ ඵඳර
ා් දභත් ශ්ොයි කිසි ිමසි ග ර - ශ්කොශමදි
කම්ඳරත් නඳතත් ශ්නඟත් භය ද ර

රත් තඳනි්  කිඹත් ඵ ශ්්  යඅ ග් අ - ශ්දභළු
භත් ශ්රත් ශ්දොඩත් ශ්රිභත

ශ්ඳ් න් අ

කත් ශ්ගරිත් භසුත් උ් ශ්ේ කුණු ඳණඹ් අ - ශභඳද
යත් ශ්රත් ගිනිත් සිශ්ඹොරඟ ඵඳරි උ් අ
(ඳයේගීවඅන)

ශ්භෝල්ග්කවි
ශ්භෝල්ග් නඳටුභ භෑතක දී ගඳමි නඳටුම් රඅ එ වී ඇත. ඒ ව ල ් ති කතනභර එන ාඅභඟශ්ල්
කවි ශ්ඹොද ගඳශ්් . ශ්භහි දී ශ්භෝල් ග්ර ්බ ඹ එභ කවි ලි්  වි්තය වී ඇත. ාදයතනශ්ේ
ශ්භෝල්ග් නඳටුභ ප්රේග ශ්ේදික  ව නිතනභ ණඹ වීභත් භඟ භ විවිධ ශ්භෝල්ග් කවි ද යචන වී
තිශ්ේ.
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දිවි කදුරු ද ග එතඳන තිශ්ඹ් ශ්් 
ත් විඹත

දිග ශ්භොශ්වොර කඳ් ශ්් 

ය් විලි ශ්දශ්කොනඅ ශ්ොි ්  තඵ් ශ්් 
ත්දින ශ්දො වඳය ශ්දඳ තඵ් ශ්් 

යශ්්  රු ශ් ත රුවි්  දිශ්ල් ශ්දෝ
යශ්්  ඵයණ ගත අ ය ශ්දෝ
යශ්්  ඔරි ශ්ඳොඅ ශ්නරිඹ තඵ ශ්දෝ
යශ්්  ශ්දශ්කොන විලි ශ්භෝර ශ්ගශ්් ශ්දෝ

ග්රව ඳ් ති කවි
න ග්රවඹ් ශ්ග්  ඇති ් න ව ාඳර උඳද්ර දුරුකය ගඳනීභ ව ඳත්නු රඵන ම්ප්රද ඹ
ත්රිත්ඹඅ භ ශ්ඳොදු ල ් ති කතනභඹ ශ්ර ඵලි ල ් තිකතනභඹ වඳි ් විඹ වඳකි ඹ. ග්රව ඳ් ති කවි ශ්ර
වඳු් ් ශ්්  එකී ල ් තිකතනභශ්ේ එන ග ඹන විශ්ලේඹකි.හිරු, , කුජ, බුධ, ගුරු, සිකුරු,
ශ්නසුරු, ය හු, ශ් තු ඹන ග්රවඹ්  නශ්දන අ ාඹත් දිල , විභ නඹ (ෘ ඹ)ආයුධ, ශ්බෝජන,
 වන, දින, පිළිඵ  ශ්භභ ග ඹන ර ව්   තිබීභ විශ්ලේත්ඹකි. ඵලි ඇදුය ශ්ඵය දනඹඅ
ානු දකුණු ාතඅ ාත්මිණිය ඹ ශ්ගන ත ර නුකර  ග ඹන කයමි්  යර නතනතනඹක ශ්ඹශ්ද්. ශ්භභ
ග ඹන භඟි්  ග්රවඹ් අ ආය ධන කිරීභ ව ආතුයඹ අ ශ්ත්ඳඳතීභ සිදුකයනු රඳශ්ේ.
ඉ් ද්ර දිල අ ඉඹුල් විභ ශ්නඅ හිරුශ්දවි ාධිඳති

් ශ්් 

ය්  සිරි ශ්ගන සුයත දය ශ්ගන තුයශ්ඟකු පිඅ ඳඩ ඉ් ශ්් 
ඇතිඹම් ශ්යෝදු

දුරැය දභ නිති චියත් කර

ඳජශ්ම් ශ්් 

ඉ් ද්ර දි ශ්්  හිරුශ්දවි ඳඩර ග්රව ශ්භ ශ්දො

දුයර් ශ්් 

ශ්කොකුම් ඳ අ කිතුලි්  ඵත් ශ ඉඳුයඅ හිමින
ාති්  රැශ්ගන සිරිකුත් තුයඟු්  නඳගි ඉඹුල්විභන
නිති්  ඳඳමිණ එන උදුරු ඉරිද මුල්ශ්කොඅ ායශ්ගන
දුකි්  මුද ඳඳත රඳශ්ඵයි ඉරුශ්ත් දී ආ ඩන

ඳ් ශ්ත්රු කවි
ඳ් ශ්ත්රු ඝන  දය බ ණ්ඩඹකි.උඩයඅ නතනතන ම්ප්රද ඹඹඅ ාඹත් ඳ් ශ්ත්රු නතනතනඹ ඵ නඳටුම්
විශ්ලේඹ ශ්ර වඳි ් විඹ වඳකි ඹ. එභ නතනතනශ්ේ දී ග ඹනඹකයනු රඵන කවි වඳු් ් ශ්් 
ඳ් ශ්ත්රු කවි ශ්රයි.විශ්ලේශ්ඹ් ාතීතශ්ේ විව ය ඳ් ල්ර ශ්කශ්යන සවිසි වියණ, ත්ති,
ඳ්  ලි්  ඳනි ආගමික උත් ා්ථ ් හි දී බුදු ගුණග ඹනඹ කයමි්  නතනතනඹ කය ඇත.
ඳ් ශ්ත්රු කවිර ව්  න ා් දභඅ ඳ් ශ්ත්රු ාතඅ ග් ශ්්  ඳත්තිනි ශ්ද්විඹශ්ේ ාය
ඉල්ර ශ්ගනයි.
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සිත් ශ්ර ශ්රො ඳදි ක්ර

ශල්ර

ශ්නත් ද සුරිදුශ්ග නුරු

සිඹල්ර

ඳත්තිනි ශ්දවිදුශ්ග රම

ශල්ර

ගත්ශ්ත ාතඅ ඳ් ශ්ත්රු

ශල්ර

ඳත්තිනි ශ්දවිඳුශ්ග රම ශල්ර
රුතිනි එඳද ඵඳ ාය ඉල්ර
නිතිනි ඵර ාඳ රැකි ශ්භ සිඹල්ර
ාතිනි දයමි ඳ් ශ්ත්රු

ශල්ර

ප්රල්ති
බුදු් , ශ්දවිඹ් , යජරු්  ව යදර ප්රභූන්  ආදී් ශ්ේ ගුණ තනණන කයන,ඔවු්  ඉදිරිශ්ේ ග ඹන
කිරීභ ව යචන කය ඇති ක යඹ ප්රල්ති ක යඹ ශ්ර වඳි ් ශ්ේ.
“ඳඳයකුම්ඵ සිරිත”මුල් භ සිේවර ප්රල්ති ක යඹ ශ්ර පිළිගඳශ්නන ාතය ශ්රීන භඹ, ඳන,
නශ්තන් ද්රසිේව තනණන , ලෘේග රේක යඹ, ශ්රී වික්රභ රේක යඹ,ඇවඳශ්ල්ශ්ඳොශ තනණන  ආදිඹ
තත් ප්රල්තික ය ග්ර් ථ කිහිඳඹකි. ප්රල්ති ක යඹ ඩ ත් භ ජනප්රිඹ වී ඇත්ශ්ත් භවනුය යුගශ්ේ දී
ඹ. යජු පිළිඵ ගුණ තනණන කිරීභ ව ශ්ඹොද ගත් ග ඹකශ්ඹෝ ලන්දිභට්ටයන් ශ්ර වඳි ් ශ්ති.
ඔවු්  යජුශ්ේ කවි ක යභඩුශ්ේ දී ප්රල්ති කවි ග ඹන ශ්කොඅ ඇත. ප්රල්ති තනගීකයණශ්ේ දී ය ජ
ප්රල්ති, බුද්ධප්රල්ති, ශ්ද් ප්රල්ති ඹනුශ්්  තනග කශවඳකි ඹ.
ඳ න ාසිරි ශ්නොවඳය ඳ න ශ්දශ්නත් කුසුභ ඳ න පිශ්ඹේ ඵරඳති තුේකශ්ම්
නන ඳශි  කභර ඵ න ශ්දද ශ්දේ වීන පිරි සිරිනි ේකශ්ම්
පීන භය යුය න න නතන නතඵ ග න ශ්තදිගු ශ්නතග කුේකුශ්ම්
ශ්ේන භග ශ්භරක න න සිරිනි ඳතු බන දි ඳති ය ජසිේව ශ්ම්

ච් දනම් ඹ ශ්ත්ජ කුේකුභ ඇ් ද දිඟන්  උයතර ිම් ද තුරු ාඳුරුඳඳවඳය ඵ් දු කභර ශ්ේ
න් ද විජඹ ශ්රී වික්රභ ය ජසිේව නම් ාඳ හිමි ඉ් ද්රසිරි්  නිති රැක ශ්ද්  ක් ද සුරිඳුශ්් 
ය භ ච් ද්ර විඹ රිවි කුර න භ ගගන තර ඵඵශන ය ජ ශ්භතුම් සිේවර කිවි ශ්බෝජය ජශ්් 
ශ්ත්ජ විකුම් යුතු වික්රභ ය ජසිේව සිරි නම් දඳරු ය ජයත්න භඹ ාඳ හිමි ය ජ ය ජශ්් 

් නම්
■

මුරඩි ් නභ - උඩයඅ නතනතන ම්ප්රද ඹ

භවනුය යුගශ්ේ යචිත උඩයඅ ් නම් දව ාඅ ාතරි්  ත ර රඳ ශ්දකකඅ ග ඹන කයනු රඵන එක භ
් නභ මුරඩි ් නභයි. „මුල්‟ඹනු ද්රවිඩ ඵසි්  ව  ඹන ාරුත දනයි. එශ්ේ භ ශ්භභ
් නශ්භහි ා් තතනගත ආඩි, න ඩි ඹන ශ්ඹදුම්ව ඹනම්, ර් නම්, ශ්වු̈ම් ඳනි චනර“ම්”ක යඹ
ශ්ඹොද ඇති නි ශ්භභ ් නභ ද්රවිඩ චන ර ආබ ඹ රඵ ඇති ඵ ශ්ඳශ්් .ශ්භභ ් නභඅ
ප්ර්තුතඹවී ඇත්ශ්ත් ව  ශ්ේ ගති ්බ ඹයි.ශ්භහි මුල් ත ර රඳඹ ් ශ්්  භ ත්ර 3 - 4 (භඳදුම්
3

භවශ්දතිත) ත රඹයි. ාශ්න ත ර රඳඹ භ ත්ර 3 (භඳදුම් තනිතිත) ත රඹයි.ශ්භභ ් නභඅ ශ්ඹොද
ඇති ත ර රඳඹ, ග ඹනඹ,න දභ ර  ව චන තනථඹ චිත්ත රඳ භඳවීභඅ භත් ශ්ේ. එහි චන තනථඹ
ානු ව  ිමශ්ඹ්  ඳඟවී සිටීභ, කිසිකු ඇ ගඳසුණුවිඅ ිමඹඅ ඳත්වීභ, ශ්වුලීභ, තඳති ගඳනීභ,ිමඹ වී
ශ්ේගශ්ඹ්  ඳඳනදිවීභ, විභ සිල්ශ්ර්  ශ්භොශ්වොත ඵර සිටීභ, හිරුායඅ ගිඹ ඳසු එළිභවනඅ ඳඳමිණ
 එළිශ්ේ තුටි්  දු ඳඳන ක්රීඩ කිරීභ ඳනි ක්රිඹ ්  ාපතනත්ශ්ඹ්  කිඹ ඳෑභඅ නිතනභ ණකරු
භත් වී ඇත.ශ්භභ ් නභ  ම්ප්රද ඹ නුකර නතනතනඹ කිරීශ්ම් දී ඉවති්  ද න රද ක්රිඹ ක යකම්
ප්රදතනලනඹ ශ්නොනාතය, නිතනභ ණ ක තනඹශ්ේ දී බ  ප්රක ලනඹ නායුරි්  නිතනභ ණඹ කයගත වඳකි
ඹ.
■

ශුද්ධ ත රඹ සි් දු ් නභ - ඳවතයඅ නතනතන ම්ප්රද ඹඹ

ඳවතයඅ සි් දු ් නම් ාතය ප්රථභ සි් දු ් නභ ශ්ර වඳු් ් ශ්්  ශුද්ධ ත රඹ සි් දු
් නභයි.ශ්භභ ් නභ ගේග ෘත්තඹඅ ානු යචන කය ඇති ාතය කවි ඳද ව රඝු ා ය
ඳභණ ශ්ඹොද තිබීභ විශ්ලේත්ඹකි. එශ්ේ භ ශ්භහි බ  ර ණ ශ්ද ඵරන කර ශ්ඳනී ඹ් ශ්් 
විඹත් ඳඬියඹකු විසි්  යචන කයනු රඳබීඇති ඵ ඹ.ශුද්ධ ත රඹ සි් දු ් නභ ග ඹනඹ කයනු
රඵ් ශ්්  භ ත්ර 2-2-3 (ශ්දසු ළුභඳදුම් තු්  තිත) ත ර රඳඹඅ ානුයි.ශ්භභ සි් දු ් නශ්භ් 
ඳඳශ්් ශ්්  සිරිපිරි ගිරි මුදුශ්නහි ඳති් න ව සිරි රශ්කහි ප්රසිද්ධිඹඅ ඳත් ශ්දේශ්රො ඳනි
ශ්දවිනුය ඳඩ  ඹකයනු රඵන පිරි පු්  ශ්භ්  ශ්රීඹ ක ් ත  භඟ ඳඩන සුරිඳුනි
බ තිශ්ඹ්  ව ශ්ප්රේභශ්ඹ්  භ කිඹනු ඵ ානු භඳන විඹ් නයි.ශ්කශ්ේ නමුත් ශ්භඹ බ තිශ්ඹ් 
ශ්දවිඹ් අ ආඹ චන කිරීභත්, ශ්දවිඹ් ශ්ග්  පිහිඅ ඳඳතීභත් ඵර ශ්ඳොශ්යොත්තුශ්්  ග ඹන කය
ඇතිඵ ශ්ඳනීඹයි.

■

ශ්කොවුර ් නභ-ඵයගමු නතනතන ම්ප්රද ඹඹ

ඵයගමු නතනතන ම්ප්රද ඹශ්ේ එන ් නම් ාතරි්  ශ්කොවුර ් නභ ත ර රඳ ශ්දකකඅ ග ඹන
කයනු රඵන ් නභකි. එහි ඳශමු ත ර රඳඹ ් ශ්්  භ ත්ර 3 (භඳදුම් තනි තිත) ත රඹයි.ශ්දන
ත ර රඳඹභ ත්ර 3 - 4 (භඳදුම් භවශ්දතිත) ත ර රඳයි.චන තනථශ්ඹ්  ඵරන කර, මියුරු දනි් 
නත ය  ප්රතිය  නේන ශ්කෝකිරඹ භව ග් මුදුශ්්  සිඅ වඬ නගයි. ඌ ඳය පුටුශ්කි. සිටු
විභ නඹ ශ්ේ සිත ශ්කොව ිමත්තය දභ් ශ්්  කපුටු කඩුක ඹ. කල්ඹත් භ ිමත්තය ශ්භෝය එළිඹ
දකින ඳඳඅවු වඬ නඳඟීභඅ ඳඅ්  ගනිති. ඒ ා්ථ ශ්ේ ඔවු්  ඵඳඅ ක් ශ්්  කපුඅ ශ්ේ රුඅ
භ නවුත් වඬ ාභ න න නි ඹ. ශ්රෝක ධතනභත  ානු ඳභකල්හි භ කිසිශ්කුඅ ඵශ්ර් 
ානු් ශ්ග්  ඹඳපීභඅ ශ්නොවඳකිඵ කිඹ ඳෑභඅ ශ්භඹ කදිභ නිදසුනකි.ශ්භහි දඳ ශ්න“මිතුය් ශ්් 
ගඹ් ශ්් ”ඹනුශ්්  ව්  වීශ්භ්  ග ඹන කිරීභ ව ශ්භභ ් නභ ද යචන ් නඅ ඇති ඵ
ඳඳවඳදිලි ශ්ේ.
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11 ශ්රේණිය ඹ නතනතනඹඅ ාද ර ශ්තන  යඹඅ නිඹමිත“ ,ය බ  ේකල්ඳ
වි්තය කිරීභ ” ඳ ඩභඅ ාද ර විඹඹ කරුණු ශ්භහි ඇතුශත් කය ඇත .
ශ්වොදි්  කිඹ ,ාශ්ඵෝධ කයශ්ගන ඔඵශ්ේ ඉශ්ගනුභ ඩ ත්  තනථක
කයග් න.
ය බ  ේකල්ඳ වි්තය කිරීභ.
ය සිද්ධ ් තඹ න් දිශ් ල්යශ්ේ ාභිනඹ දතනඳණශ්ේ ව බයත මුනිශ්ේ න අයල ්ත්රශ්ේ භඳනවි් 
විග්රවකය ඇත. විවිධ  හිතයභඹ ා්ථ ානු මිනි අ ඇතින වඳඟීම් යබ  ඹනුශ්් 
වඳි ් ශ්න ඵ එහි ව්  කයයි. ශ්භඹ ගඳඹුරි්  භ බ යතීඹ නතනතන ම්ප්රද ඹඹ් හි ඵහුර  බ විත
ශ්කශ්තන. ආයම්බශ්ේ දී බයත මුනිශ්ේ න අය ල ්ත්රශ්ඹහි ය ාඅ ඇතුශත්  ඳඳති ාතය, එභ ය
ාඅඅ ල ් ත යඹ එ වීශ්භ්  ය නඹ ඵඅ ඳත්විඹ. ය නි්ඳ් තිශ්ේ දී මුල් න ්ථ යී බ 
නඹකි. ්ථ යී බ ඹ ඹනු පුද්ගරඹකු තුශඇති ් නකි.
උද : ශ්ලෝකඹ, බඹ
ශ්භභ ්ථ යී බ ඹ්  ා්ථ නුරපී  ශ්න් නාතය, එභඟි්  ය ජනනඹ

සිදු ශ්යි.

න නළු යඹ ව ්ථ යීබ  ශ්භශ්ේ දඳ විඹ වඳකි ඹ.
්ථ යීබ ඹ

යඹ

1

යති

-

ලෘේග යඹ

2

ව

-

ව ය

3

ශ්ලෝක -

කරුණ

4

ශ්ක්රෝධ -

ශ්යෞද්ර

5

උත් ව

-වීය

6

බඹ

බඹ නක

7

ජුගුප් -

බීබත්

8

වි්භ

ාද්භුත

9

ල ් ත (ලභ)

-

-ල ් ත

ඳරියශ්ේ ද නඅ රඳශ්ඵන විවිධ ්තු ව කර කෘති ඹම් ඹම් ේසිද්ධී්  භඟ ගඳටීශ්භ්   භ නය
ජීවිතශ්ේ දී සිත තුශ ඹඅඳත්  තිශ්ඵ් න ව ්ථ යීබ  ාදි ශ්ේ.විශ්ලේශ්ඹ්  බුදුරුකි්  දි්් ශ්් 
ල ් ත බ ඹයි.බුදුරු දකිනාඳ තුශ තඳ් ඳත්  තිබල ් ත (ලභ)්ථ යී බ ඹාදි  බුදුරුශ්් 
දි්න බ ඹ ද භඟ සුේශ්ඹෝගී වී ා නශ්ේ යඹ ඵඅ ඳත්වීභ ඹ.එශ්ේ භ ඳරියශ්ේ විවිධ ලේද
ඇතිශ්ේ. ඒ ානු ඇතින සිතිවිලි ශ්න් ශ්යි. වෘද ්ඳ් දනශ්ේගඹ ද ක්රභ ශ්ඹ් ාඩු ඳඩි ශ්යි.
එභ ා්ථ ශ්්  මිදුණ විඅ එඹ  භ නය ශ්දඹ ඵඅ ද ඳත්ශ්යි. එවිඅ මුහුශ්ණහි වඳඟීභ ද
ඊඅානුරපී  ශ්න් ශ්යි. ශ්ම්ානු ශ්භභ ේසිද්ධිඹ ඳ දක  මුහුශ්ණ්  භතු ් න ව බ  විවිධ
ක ය න ඵ ඳඳවඳදිලි ඹ.ශ්භභ බ  ඉ්භතු වීශ්ම් දී මුහුශ්ණ් ඉරිඹේර විවිධත්ඹ ඇති ශ්ේ. ශ්ම්
ව උඳ ේගඹ් ශ්ේ සුවිශ්ලේ ශ්න්වීම් පිළිඵ ාධ නශ්ඹ්  සිටීභ ඳදගත් නු ඇත.
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11 ශ්රේණිය ඹ නතනතනඹඅ ාද ර ,ශ්තන  යඹඅ නිඹමිත” ,සිේවර ව ශ්දභශ
ගඳමි නඳටුම් පිළිඵ ේ්කෘතික ඳසුිමභ” ඳ ඩභඅ ාද ර විඹඹ කරුණු ශ්භහි
ඇතුශත් කය ඇත . ශ්වොදි්  කිඹ ,ාශ්ඵෝධ කයශ්ගන ඔඵශ්ේ ඉශ්ගනුභ
ඩ ත්  තනථක කයග් න.

සිේවර ව ශ්දභශ ගඳමි නඳටුම් පිළිඵ ේ්කෘතික ඳසුිමභ
ශ්රී රේක  විවිධ ආගම් ලි්  ව විවිධ ේ්කෘතී් ශ්ග්  යුතු ජනඹ  ඹ කයන යඅකි. එභ ජනඹ
ාතය විවිධ ගඳමි නඳටුම් ද නඅ ඇත. එයි්  ඇතඳම් ඒ භ න ර ණ ශ්ඳ් නුම් කයන ඵ ද
දඳක ගත වඳකි ඹ. ගඳමි නඳටුම් භඟි්  එකී යශ්ේ ජනත ශ්ේ බ  , ආගභ, සිරිත්විරිත්, ඇඳුම් ඳඳරඳුම්,
ජීන ෘත්තී් , ශ්කළි ශ්ල්රම් ආදි සිඹලුභාේග නිරඳණඹ ශ්යි.
ඵහු විධ ේ්කෘතික ානනයත ප්රදතනලනඹ නුශ්ේ විවිධ කර ේග ලිනි. ශ්ම් ාතරි්  ගඳමිනඳටුම්
සුවිශ්ලේ ඹ. ගඳමි ජනඹ ශ්ේ ජීන ෘත්තී් , සිතුම් ඳඳතුම්, ඇදහිලි, විල් ,ආගමික ඳසුිමභ,
විශ්නෝද ් ද, ඇඳුම් ඳඳරඳුම් ගඳමි නඳටුම් භඟි්  විදව දඳ ශ්ේ. ඵහු විධ ේ්කෘතික ානනයත
ර ණ වඳුන ගනිමි්  ඒ ශ්ඹහි භ න, ාභ නත , සුවිශ්ලේත පිළිඵ තුරන ත්භක   කච්ඡ
කිරීභ ඉත ඳදගත් ඹ.ශ්රී රේක ශ්ේ ජීත්න ශ්ඵෞද්ධ ගමික ජනත  ව ඵඳි  ේ්කෘතිඹඅ ඩ හි් දු
ආගභව ඵඳි  ශ්දභශ ේ්කෘතිඹ තුශ ශ්න්කම් ද නඅ ඇත. ඒ ඒේ්කෘතිඹානු නතනතන ආදිශ්ේ
ද විවිධත ද න රඳශ්ේ.
ශ්දභශ ජනත ශ්ේ නතනතන ව ාශ්නකුත් ාේග දකුණු ඉ් දිඹ නු
ේ්කෘතික ර ණඹ් අ මීඳ ඵ ශ්ඳ් නුම් කයයි. සිේවර ව ශ්දභශ ගඳමි නඳටුම් වඳුන
ගඳනීභත් එහි සුවිශ්ලේ ර ණ වඳුන ගඳනීභත් ශ්ද්ශීඹ ගඳමි නඳටුම් ව එකී නතනතන ාතය ඇති
ඵත වඳුන ගඳනීභත් ඳදගත් ඹ.
උද
සිේවර

-

ශ්දභශ

කශශ්ගඩි -

ශ්ම්බු

ලී ශ්කළි

ශ්කෝර ේඅම්

-

ලී භල්ලිඹ -

පි් නල් ශ්කෝර ේඅම්

ශ්ගොඹම් නඳටුභ - ාරිවුශ්ේඅ
කුලු

-

සුරකු
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කශශ්ගඩි ව ශ්ම්බු නඳටුම්
කශශ්ගඩි නඳටුශ්භ්  පිළිිමඹු ් ශ්්  ගඳමි ලිඹ් ශ්ේ ර ලිතයඹයි. කශඹ ශ්ගන ඹෑභ,කශ රැශ්ගන
නඳටීභ, කශශ්ගඩිරඅ දිඹ පුය ගඳනීභ ඹන විවිධ ා්ථ නිරඳණඹ ශ්යි.ශ්භහි දී නතනතන ාේගර
භ නකම් දඳක ගත වඳකි ඹ.සිේවර ක ් ත ්  දිඹ ශ්ගනඹ් ශ්්  භඳටි කශශ්ගඩිඹ උකුශ්ශේ තඵ
ශ්ගනඹ. එශ්වත් ශ්දභශ ක ් ත ්  ශ්ම්බුරඅ දිඹ පුය හි භත තඵ ශ්ගනඹෑභ සිරිත යි.
නතනතනශ්ේ දී ශ්ම්බු ාති්  ග් න ක ් ත ශ්ෝ ඒ ාති්  ාතඅ භ රු කයමි් , උඩ දභ ාල්රමි් 
ව විවිධ වඳඩ භතු න ශ්ේ ාශ්තහි තඵ ගනිමි්  ඳසුිමමි්  නඳශ්ඟන ේගීතඹ ානු ර ය ර ණ
ලි්  යුත් චරන ඉදිරිඳත් කයති.
විශ්ලේශ්ඹ්  කශශ්ගඩි නඳටුභ ව ශ්ම්බු නඳටුභ ශ්ඵොශ්වෝ දුයඅ භ න ර ණ ශ්ඳ් නුම්කයයි. එහි
දී එභ නතනතන භඟි්  ඉදිරිඳත් කයන චරන ානු ේ්කෘතික ානනයත  පිළිිමඹු ශ්යි. සිේවර
ක ් ත  ශ්යදි වඳේඅ ලි්  ඳයශ්න ාතය, ශ්දභශ ශඳු්   රිශ්ඹ්  ශ්වෝ ශලු කය ද  දිග
 ඹකි්  ව වඳේඅඹකි්  ශ්වෝ ඳයශ්මි්  ඔවු් ශ්ේ නතනතනඹ් ඉදිරිඳත් කයනාතය, එභ
නතනතනඹ් අ ආශ්ේණිය ක චරන ව ේගීතඹ ශ්ඹොද ගනු රඳශ්ේ.
■

යේග ්ත්ර බයණර සුවිශ්ලේත ද නඅ රඳබීභ

■

ග ඹනශ්ඹහි ව  දනශ්ඹහි ඇති සුවිශ්ලේ ර ණ

■

විශ්නෝද ් දඹ ව යචන වීභ

■

චරනර සුවිශ්ලේත

■

බ විත කයන බ ණ්ඩර සුවිශ්ලේත

ලී ශ්කළි ව ශ්කෝර ේඅම් නතනතනඹ
ලී ශ්කළි නඳටුභ ව කිතුල්, කය ඳනි ාඩිඹ ඳභණ දිග ඇති එක භ න ලී ශ්ඳොලු ශ්දක ශ්ඹොද
ගඳශ්් . එහි දී යුගර ලශ්ඹ්  නඳටීභ ර ණඹකි. එශ්ේ භ යර  දනඹ්  භඟ ගීත ග ඹනඹත්, ලී
ගඳසීභත් ශ්කෝර ේඅම් නතනතනඹ තුශ සිදුශ්ේ. ශ්භභ නතනතනශ්ේ සුවිශ්ලේ ශ්ගතීම් යඅ දඳකිඹ වඳකි ඹ.
ශ්භභ ශ්ගතීම් නඳත ලිවමි්  නතනතනශ්ේ චභත්ක යඹ ව ශිල්පීඹ කුරත ප්රදතනලනඹ කයයි.
ශ්භඹඅ භ න  ශ්ද්ශීඹ ලශ්ඹ්  ලී භල්ලිඹ බ විත කයමි්  ලී ශ්කළි නඳටීභ සිදු කයනු රඵයි. ශ්භඹ
යඅ ශ්ගතීභ ව ලී භල්ලිශ්ේ (දඟශ්ේ) ශ්ගතීභ ඹනුශ්්  යව යශ්ේ ඳතී.ශ්භඹ යඟ භඩර භඳද රණු
විකයන රද ලී කණුශ්ේ රණු ාති්  ාල්ර ාතරි්  රිේගමි්  විරුද්ධ ව ප්රතිවිරුද්ධ දි අ ගභ් 
කයමි්  නඳටීභ සුවිශ්ලේ ර ණ ශ්ේ. ත ද ගඳමි ඳරියඹක එළිභවශ්්  ග්ර ගඳඅ ගඳස ශ්යදි ශ්වෝ
රණු ශ්වෝ බ විත කයමි්  පි් නල් ශ්කෝර ේඅම් නඳටීභ  ම්ප්රද යික ර ණඹකි. පි් නල්
ශ්කෝර ේඅම් ්ත්රී පුරු ශ්දඳ ඹ විසි්  භ යේගනඹ කයනු රඳශ්ේ. ශ්භභ නතනතනශ්ේ දී යඟභඬර භඳද
තඵනු රඵන ලී කණුශ්හි ගඳඅ ග ඇති රණු ාති්  ාල්ර ග් න නළු නිළිශ්ඹෝ විවිධ වඳඩඹ් 
ානු රණු ාතරි්  රිේගමි්  ලී කණු අ එකිශ්නක ප්රතිවිරුද්ධ  ගභ්  කයති. එහි දී රණු ලි් 
ඉත භ ාරේක ය යඅ ්  නිතනභ ණඹ න ාතය , නඳත ප්රතිවිරුද්ධ දිල අ ගභ්  කිරීශ්භ්  එඹ ලිව
ගඳනීභඅ වඳකිඹ  ඇත.
ශ්භශ්ේ සිේවර ව ශ්දභශ ගඳමි නඳටුම් විවිධ ා්ථ ර දී දඳක ගත වඳකි ඹ. ශ්ඳයවඳය,ප්රේග ශ්ේදික ,
ජන භ ධය ශ්ම් ාතය සුවිශ්ලේ ඹ. භ ජ, ආගමික, ජ තික ව ා් තතන ජ තික උත්ා්ථ ර දී ද
ගඳමි නතනතන ේග දඳක ගත වඳකි ඹ.තුඅ, විශ්නෝද ් දඹ ව ආගමික ාලයත මලික ශ්කොඅශ්ගන
ගඳමිඹ නිතනභ ණඹකශ ගඳමි නඳටුම් ලි්   මහිකත්ඹ, යර ඵ ව එභකභ ප්රදතනලනඹ ශ්ේ.
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11 ශ්රේණිය ඹ නතනතනඹඅ ාද ර ,ශ්තන  යඹඅ නිඹමිත“ , ශ්රී ර ේශ් ඹ
නතනතන කර ශ්ේ  හිතය කර ශ්ඳෝණඹ ව ද ඹකව ඳතනශ්ේණ ත්භක
ශ්ල්ඛන” ඳ ඩභඅ ාද ර විඹඹ කරුණු ශ්භහි ඇතුශත් කය ඇත . ශ්වොදි් 
කිඹ ,ාශ්ඵෝධ කයශ්ගන ඔඵශ්ේ ඉශ්ගනුභ ඩ ත්  තනථක කයග් න

ශ්රී
ර ේශ් ඹ නතනතන
ඳතනශ්ේණ ත්භක ශ්ල්ඛන

කර ශ්ේ  හිතය කර

ශ්ඳෝණඹ ව

ද ඹකව

නතනතන විඹ ව ඵඳි  ලිඛිත ග්ර් ථ යචනඹ ආයම්බ වී ඇත්ශ්ත් විසින ලත තනශ්ේ සිඅ ඹ. ඒ ාතය
නතනතන විඹඹඅ ාද ශ ලිපිශ්ල්ඛන, ඟය , ශ්ඳොත් ද බ විත ශ්කශ්තන. ඳ ල් ාධය ඳනඹ තුශඅ
ශ්ෞ් දතනඹ විඹඹ එ වීභත් භඟ භ ඒ පිළිඵ ාධ නඹ ඩ ත් ශ්ඹොමු වී ඇති ාතය, නතනතන
ාධය ඳනඹ වික ලනඹ වීශ්ම් දී කඳරණිය ඹ විල් විදය රශ්ේ ශ්ෞ් දතනඹ ාධයඹන ආඹතනඹ ් ධීන
විල් විදය රඹ ඵඅ ඳරිතනතනඹ විඹ. (ශ්ෞ් දතනඹ කර විල්විදය රඹ)ශ්භහි ප්රතිපරඹ ශ්ර
විල් විදය ර භේඅමි්  ඳතනශ්ේණ කෘති ය ශිඹ ම්ඳ දනඹකය ඇත. ඳතනශ්ේණර නියත  ග්ර් ථ
කයණශ්ඹහි ශ්ඹදුණු විද්තු්  ාතරි්  උඩයඅ, ඳවතයඅ, ඵයගමු නතනතන ම්ප්රද ඹරඅ ාද ශ
ශ්ල්ඛකඹ්  ශ්ේ කෘති ාතරි්  සුවිශ්ලේ කෘති කිහිඳඹ
ශ්භභ ක්රිඹ ක යකමි්  වඳු්  දීභඅ
ඳරසුම්ශ්කොඅ තිශ්ේ.
මශාචාර්ය මුදියන්සවේ දිවානායක මශතාසේ පර්සේණ කෘති - උඩයඅ නතනතන ම්ප්රද ඹඹපිළිඵ
උඳ ධිඹ රඵ ගත් මුදිඹ් ශ්ේ දි න ඹක භවත නතනතන විඹශ්ේ විද්තු්  ාතරි්  භව ච තනඹ
ඳදවිඹ රඵ ගත් ප්රථභ ර ේකිකඹ ශ්ේ. ශ්භතුභ ම්ඳ දනඹ කය ඇති ග්ර් ථ ාතරි්  ඳවත ව් 
ග්ර් ථ වඳුන ගඳනීභඅ ශ්ඹොමුකය තිශ්ේ.

භව ච තනඹ මුදිඹ් ශ්ේ දි න ඹක




ශ්කොශ්වොම ඹ කේක රිඹ ව
භ ජඹ (1998) උඩයඅ නතනතන ම්ප්රද ඹඹ
ශ්කොශ්වොම කේක රි ල ් තිකතනභඹඅ
ආශ්ේණිය ක සිඹළු ශ්තොයතුරු
සිේවර නතනතන කර  (1993), ශ්ද්ශීඹ නතනතන ම්ප්රද ඹශ්ඹෝ නතනතන ම්ප්රද ඹ
තුන පිළිඵ වි්තය ත්භක ශ්තොයතුරු ව නතනතන වික ලනඹ පිළිඵ ශ්තොයතුරු

මශාචාර්ය ජයසවේනසකෝට්ටස ොඩමශතාසේ පර්සේණ කෘති





ඳවතයඅ නතනතන ම්ප්රද ඹඹ පිළිඵ  විල් විදය ර උඳ ධිඹ රඵ ගත් රුහුශ්ණ්උඳ් 
ශ්භතුභ ශ්ෞ් දතනඹ කර විල් විදය රශ්ේ ප්රථභ උඳ කුරඳති ලශ්ඹ්  ශ්ේඹ කය තිශ්ේ.
නතනතන විඹඹ ව ඵඳි  ග්ර් ථකයණඹඅ ශ්ඹොමු වී සිටිඹ ශ්භතුභ ශ්ේ ග්ර් ථ ාතරි්  කීඳඹක
ශ්තොයතුරු ඳවත ව් ශ්ේ.
ඳවතයඅ ල ් ති කතනභ  හිතයඹ (1995)
ඳවතයඅ නතනතන ම්ප්රද ඹ ඳවතයඅ ල ් ති
කතනභර ද නඅ රඳශ්ඵන යේග ශලලී්  ඳඳවඳදිලි ව වි්තය ත්භක  දඳ වීභ.
රිද්දිඹ ගඹ, සනිඹම්ල ් තිඹ,භව ශ්ොශ්වෝ  භඹභ, ් නිඹකුභ ශ්ම්  ශ්ේ න අයභඹ
ර ණ භඹ්  ශ්ඳශඳ ලි ව ් නිශ්ේදන
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බ යතීඹ ම්බ ය නතනතන කර 
බ යතීඹ නතනතන ම්ප්රද ඹශ්ඹෝ බයත න අය, කථ , කථකලි ව භණිය පුරි නතනතනඹ පිළිඵ
ශ්තොයතුරු ය බ  ව ාභිනඹ පිළිඵශ්තොයතුරු

මශාචාර්ය තිව්ව කාරියලවම් මශතාසේ පර්සේණ කෘති
සිේවර විඹ නු ඵද්ධ  භව ච තනඹ ධුයඹ දඳර ති් ක රිඹම් භවත නතනතනඹ ව ඵඳි 
ඳතනශ්ේණ කෘති කිහිඳඹ ම්ඳ දනඹ කය ඇත. ශ්ම් ාතරි්  ඳවත ව්  කෘති පිළිඵ ශ්තොයතුරු
ාධයඹනඹ කිරීභ ඳදගත් ශ්ේ.





ල ් තිකතනභ ව සිේවර භ ජඹ (1998)ශ්දන මුද්රණඹ
නතනතන ව ඵඳි  ල ් තිකතනභ ඹ ශ්තොවිල්
ඳත්තිනිශ්ද්විඹ ව ඹකු්  පිළිඵ ශ්තොයතුරු විවිධ උඳත් කත ල ් තික තනභර භ ජ
ම්ඵ් ධඹ
යඅඹකුභ ශ්වත් රිද්දිඹ ගඹ (1995) ඳවතයඅ නතනතන ම්ප්රද ඹ යඅඹකුභ ඹ ගශ්ේ පජ විධි
යඅ  යඅඹකුශ්ම් එන කවි න අයභඹ ර ණ

ආචාර්ය ශ්රියාි රාජපක් මශත්මියසේ පර්සේණ කෘති






ඵයගමු නතනතන ම්ප්රද ඹඹ ප්රධ න විඹඹ ශ්ර වඳදෑරු ශ්රිඹ නි ය ජඳ  භවත්මිඹ ඒ
පිළිඵ ඳතනශ්ේණ ග්ර් ථ ම්ඳ දනඹකය ආච තනඹ උඳ ධිඹ රඵ ගත් ප්රථභ ර ේකික
ක ් ත  ශ්ර නම් කශ වඳකි ඹ. ඒ ාතරි්  ඳවත ව්  ග්ර් ථ පිළිඵ ාධයඹනඹ කිරීභ
ඳදගත් ශ්ේ.
ඵයගමු නතනතන කර  (2000) ඵයගමු නතනතන ම්ප්රද ඹඹ ඵයගමු නඳටුම් පිළිඵ
ශ්තොයතුරු ශ්ද්ල ් ති, ඹ ශ්තොවිල්, ග්රවඳ් ති, ඵයගමු ් නම්, එහිනිල්චිත න ද භ ර
හිත  ප්ර්ත ය ගත ශ්කොඅ දඳ වීභ ල ්ත්රීඹ නතනතන න අයභඹ ශ්ඳශඳ ලි භ ත්ර ව
ප්ර්ත යකය දඳ වීභ ආදි ශ්තොයතුරු
භ් ශ්ද් ර පුද සිරිත් (2008) ඵයගමු නතනතන ම්ප්රද ඹඹ භ් 
ශ්ද් රශ්ේ
ශ්ඳෞය ණිය ක ච රිත්ර ශ්ඳයවඳය භේගරයඹ පිළිඵ ශ්තොයතුරු ව භ්  ශ්දවිඹ්  පිළිඵ භත  ද
නිඳයදිශ්කොඅ  ධක හිත ඉදිරිඳත් කිරීභ.
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11 ශ්රේණිය ඹ නතනතනඹඅ ාද ර ,ශ්තන  යඹඅ නිඹමිත“ , ශ්නත්
ේ්කෘතිඹකඅ ාඹත් නතනතන ම්ප්රද ඹඹ්  - භනිපුරි” ඳ ඩභඅ ාද ර
විඹඹ කරුණු ශ්භහි ඇතුශත් කය ඇත . ශ්වොදි්  කිඹ ,ාශ්ඵෝධ
කයශ්ගන ඔඵශ්ේ ඉශ්ගනුභ ඩ ත්  තනථක කයග් න

මිපුරි නර්තනය
භනිපුරි නතනතන ම්ප්රද ඹ ප්රචලිත ප්රශ්ද්ල, ේගීතඹ,  දය බ ණ්ඩ, නතනතන ාේග, යේග ්ත්ර බයණ ව
ාේග යචනඹ නභයශීලිත්ශ්ඹ්  යුතු ර ය ාේග චරන බ විතඹ ද නඅ රඳශ්ේ.භනිපුරි නතනතන
ශලලිඹ උත්ත යබ යතීඹ ඊල න දිග බ යතශ්ේ භනිපුරි ප්ර ් තශ්ේ ප්රබඹ ව ඳඳයණිය  නතනතන
ම්ප්රද ඹඹකි. ශ්භභ නතනතන ම්ප්රද ඹඹ ම්පතනණශ්ඹ්  භ ආගමික ව භ ජීඹ ඳසුිමභ භත
ශ්ගොඩනඳගී ඇත. භනිපුරි ශ්ද්ලඹ ිමහිවීභ පිළිඵ  විවිධ යත් කත පුත් ශ්ගතී ඇත.
1

ශි ශ්දවිඹ්  ව ඳ තනතී ශ්ද්විඹ ම්ඵ් ධ කත පුත්

2

ය ධ ව ක්රි්ණශ්ේ ශ්ප්රේභ ් විත කත පුත්

ශ්භභ නතනතනඹඅ ඳසුිමම් වී ඇත. 20 න සිඹශ්හි මුල් බ ගශ්ඹහි යබී් ද්රන ත්ත ශ්ගෝතනතුභ විසි් 
ශ්භභ නතනතන ශලලිඹ ල ් ති නිශ් තනශ්ේ විඹඹ ශ්ර ඉගඳ් වීභ ආයම්බ ශ්කරිණිය .භනිපුරි
නතනතන ම්ප්රද ඹශ්ේ වංගීතය ව නතනතන ේග උත්තය බ යතීඹ ය ගධ රී ේගීතඹඅ ානුකර  ඳසු ිමම්
ේගීතඹ ක් වී ඇතත් භනිපුරි ශ්ද්ලඹඅ ආශ්ේණිය ක විශ්ලේත රැ ඒ තුශ ා් තතනගත  ඳතී.
භනිපුරි නතනතනඹ ව බ විත න ප්රධ න ඳසුිමම් ේගීත බ ණ්ඩ වතය ද නඅඇත. ඒ ාතරි් 
ප්රධ නත්ඹ හිමි් ශ්්  පුේේ නම් ව ානද්ධ බ ණ්ඩඹඅයි.ශ්භඹ ලීශ්ඹ්  තන ඇති ාතය භඳදි් 
භවත්  ශ්දශ්කශය ක්රමික  සිහි්   ක ඇත. ඉත ශඟි්  ශඟ ශ්ඹොද ඇති වම් යඳටි ලි් 
ල තිභත් ශ්කශ්තන. එ ඇ ාඟල් 6ක වි්කම්බඹකි්  යු තන ාතය, ාශ්න ඇ ාඟල් 4 ක
වි්කම්බඹකි්  ද යු ත ඹ. ශ්දඳශ්හි භ ඵද භ ශ්ඹොද තිබීභද සුවිශ්ලේ ර ණඹකි.  දනඹ කයන
ා්ථ ් හි දී සුදු ශ්යදි කඩකි්  ඵ ආයණඹ කයයි.
තනතභ නශ්ඹහි ශ්භභ  දය බ ණ්ඩඹඅ ාභතය  ඵඅනශ , ව ශ්ගඩිඹ, එ්ය ජඹ ව ත ර නම් ව
ශ්රෝවභඹ ත රම් ශ්ඳොඅ ද ඳසුිමම්  දය බ ණ්ඩ ශ්ර ශ්ඹොද ගනු රඳශ්ේ.ශ්ද් රර ගඳශ්ඹන
්ශ්තෝත්ර ව “ශ්ඳන ”නම්ව තත්  දය බ ණ්ඩඹ ද බ විත කයනු රඳශ්ේ.

භනිපුරි යේග ්ත්ර බයණ
ක ් ත යේග ්ත්ර බයණ (ය ධ ශ්ේ ව ශ්ගෝපික ් ශ්ේ)
කුමි් -ශ්ගෝපික ් ශ්ේ ඉඟටිශ්ේ සිඅ ශ̈කය ශ්ත ඳශ්නශ්ේ ක් කශ ඵඳයරඹක ආකෘතිඹ
ඇති ඹ ශ්ම් නමි්  වඳි ් ශ්ේ. ශ්භඹ ය්  රිදී නශ්ර්  ාරේක ය ශ්භෝ්තය හිත  ශ්ගත්තම් කය
ඇත. තඳනි්  තඳන ඳළිඟු කඳඅ ව තුනී කණ්ණ ඩි කඳඵලි ාල්ර දි්නඹ ව චභත්ක යඹ රඵ ශ්ගන
ඇත.
ශ්ඳොල් ් -කුමි් ඇඳුභඅ ( ඹඅ) උඩි්  ඒ භත විනිවිදශ්ඳශ්නන සුදු ඳඳවඳති දුහුල් ශ්යද්ශ්ද්  භන රද
ශ්කටි  ඹ ශ්ම් නමි්  වඳි ් ශ්ේ. එඹ ඉත ාරේක ය රැළි හිත  දි්ව චභත්ක යඹ ඳඩිකයන යේග
්ත්ර ශ්කොඅකි.
ේශ්ගොයි - ඉණඅ ඳශි න ඳටිඹ
10

රිම් පුරිේ-උඩු කඹ ව ාි නු රඵන වඳේඅඹ රිම් පුරිේ නමි්  වඳි ් ශ්ේ.ශ්භඹ කළු, යතු ශ්වෝ
ශ්කොශ ඳඳවඳති තද තනණඹ්  ශ්ග්  ඳකසී ඇත. එහිාත්, කය, ඉඟ ශ්ඳශ්ද ය් ්  ශ්ඵෝඩය ලි් 
ාරේක ය කය තිශ්ේ.
භයිකුම් - හිඅ ඳරි න ශ්ේරඹ
ශ්කො තුම්ිම -හි් ඳරන 
කුශ්දෝ - දෑතඅ ඳරි න ශලු විශ්ලේඹකි
කුණ්ඩර නි-කනඅ ඳරන කය බු

පිරිමි රං ලව්ත්රාභරණ ්රි්ණසේ)
ශ්ධෝතිඹ ඹටි කඹඅ ාි නු රඵන ඇඳුභ ශ්ම් නමි්  වඳි ් ශ්ේ. ශ්භඹ ශ්ගත්තම්කය ාරේක ය කයගනු
රඵයි.
භකුඅ ඳරන 
චූය -ක්රි්ණ ව ඳභණ ශ්් ව සුවිශ්ලේ ශ්ගෞයඹ
පිව ටුක ආකෘතිඹකි්  ය තිබීභ ද විශ්ලේත්ඹකි.

ද ් න ව ආබයණඹකි. ශ්භඹ ශ්භොනය

කුශ්දෝ-දෑතඅ ඳරි න ශලු විශ්ලේඹකි.

භනිපුරි නතනතන ාේග
ය ් ලීර -ය ධ ව ක්රි්ණ්  ශ්ප්රේභ ෘත්ත ් තඹ ශ්ත්භ කය ගනිමි්  ශ්භභාේගඹ නිතනභ ණඹ වී ඇත.
විවිධ උත් ා්ථ නිශ්ඹෝජනඹ කයන රද ය ්ලීර තනග වත භනිපුරි නතනතනඹඅ ාද ශ 
ඳත් ශ්ගන එන රදි. ශ්ම් ාතරි්  භව ය ් .් තය ්, කුේජය ්, නෘතයය ් නම් ව ඳේචය ්
ශ්භහි දී සුවිශ්ලේ ශ්ේ.
භනිපුරි නතනතනශ්ඹහි මලික ාබය  න චාලි ර සුවිශ්ලේ ඳද ශ්කොඅ් පසරං නමි්  වඳි ් ශ්න
ාතය ඒ ද තනගීකයණඹ කයඇත.

පුේේ ශ්චෝරම් -“පුේේ”නම් ව ශ්ඵයඹ කශ්යහි ර ශ්ගන කණ්ඩ ඹභ විසි්  කයන රද ශ්ඵය  දන
නතනතනඹකි. ශ්භඹ ඉත ේකීතනණ ඵවි් යු ත න ාතය ,විවිධ ආගමික ව භ ජීඹ ා්ථ ර දී යඟ
ද නු රඳශ්ේ.
කර්තාල් සචෝම් - විවිධ ත ර භත ශ්කශ්යන  මහික ත රම් නතනතනඹකි.
ේකීතනත් -භ ජීඹ ජන ජීවිතශ්ේ සිදුන උත් ා්ථ ශ්ර ඳරශ්කන ක්  විදීභ, ඵත්කඳවීභ,
වි වඹ ආදිශ්ේ දී ේකීතනත්  නඅනු රඳශ්ේ.
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11 ශ්රේණිය ඹ නතනතනඹඅ ාද ර ,ශ්තන  යඹඅ නිඹමිත“ , නතනතන
කර ශ්්  රඳශ්ඵන භ නසික ව ල රීරික ්්ථත ” ඳ ඩභඅ ාද ර
විඹඹ කරුණු ශ්භහි ඇතුශත් කය ඇත . ශ්වොදි්  කිඹ ,ාශ්ඵෝධ
කයශ්ගන ඔඵශ්ේ ඉශ්ගනුභ ඩ ත්  තනථක කයග් න.
නර්තන කාසලන් ැසෙන මානසික ශා ාරීරික ව්ලව්ථතාල

නතනතන කර  වඳදෑරීශ්ම් ටින කභ
කර කෘති නඳයඹීශ්භ්  ව ඒ ශ්ේ ශ්ඹදීශ්භ්  ය වි් දන ල තිඹ තනධනඹ න ාතය ,එභ
ඳඵෑවි් දනශ්ඹ්  රඵ් න ව ආත්භ තෘප්තිඹ ාඳභණ ඹ. නතනතනශ්ේ දී ශ්කශ්යන ප්ර ශ්ඹෝගික
ක්රිඹ ක යකම් ලි්  ලරීය ල තිඹ තනධනඹ වීභ ශ්භ්  භ කර කෘතිඹ නඳයඹීම් නිශ්යෝගී භන
ඇතිවීභඅ ද ඉවල්ශ්ේ. ශ්භයි්  ආත්මීඹ ලශ්ඹ්  ඹවඳත් ප්යතිපරඹ රඵ ගත වඳකි ඹ. එශ්ේ භ
ශ්භභඟි්  රඵන භ නසික උත්ශ්ත්ජනඹ ජීවිතශ්ේ ඹවඳඳඳත්භ ශ්කශ්යහි නිතඳති්  භ ඵරඳ නු ඇත.
ඉ් ද්රීඹ භ ශ්ඹෝජනඹ ප්ර ශ්ඹෝගික  නතනතනඹ වඳදෑරීශ්භ්  ඉ් ද්රීඹ භ ශ්ඹෝජනඹ සිදුනාතය,
ශ්භයි්  සිරුශ්තන භඵයත  ඇතිශ්ේ. සිරුශ්තන නභයශීලීඵ, රුධිය ේයණ ඳද්ධතිශ්ේ ක්රිඹ ක රිත්ඹ
නිසි ායුරි්  සිදුවීශ්භ්  නීශ්යෝගී භන ව නීශ්යෝගී සිරුය ඳත් ගඳනීභඅ වඳකිශ්ේ.
ඹවඳත් දිවි ශ්ඳශ්තකඅ ඉවල් න ක්රිඹ ශීලී ඵ ඇති කිරීභඅ නතනතනඹ ඉවල් ශ්ේ. යධතනභ
තනධනඹ නතනතනඹ භඟි්  ඉසීභ, දඳරීභ, ානය කර කෘති ඇගයීභ, භ න ත්භත ේකල්ඳඹ,
න ඹකත්ඹඅ ගරු කිරීභ, එකමුතු ඳඩකිරීභඅ හුරුවීභ ආදිලශ්ඹ්  ආකල්ඳභඹ ලශ්ඹ් 
ටින කම් ය ශිඹ ජීවිතඹඅ එකතු ශ්ේ.
උද : කණ්ඩ ඹම් ක්රිඹ ක යකම් ර දී න ඹකත්ඹඅ ගරු කයමි්   කච්ඡ භඟි්  නිඳයදි
තීයණ රඅ එශඹීභ ආදිශ්ඹ්  ඕනෑ භ ශ්ඳොදු කඅයුත්තකදී නිඳයදිායුරි්  තභ ද ඹකත්ඹ රඵ දීභඅ
පුද්ගරඹකු නිතඳති්  භ හුරු ශ්කශ්යනු ඇත.
එශ්ේ භ තයග ක රී ා්ථ ් හි දී ානය කර කෘති ාගඹමි්  ඉසීභකි්  යුතු  කඅයුතු කිරීභඅ තභ
තුශ ඇති න ඹවපුරුදු තභ ජීවිතශ්ේ වමුන ෑභ ාභිශ්ඹෝගඹකඅ මුහුණ දීභඅ ඉවල් ශ්ේ. එශ්ේ භ
ඕනෑ භ ශ්දඹ පිළිඵ  නිඳයදි තී් දු තීයණ ගඳනීභඅත්,වෘදඹ  කයඹඅ ානු කඅයුතු කිරීභඅත්
වඳකිඹ  ඇති කයයි. ත ද ඳඩි හිටිඹ් අ, ගුරුරු් අ ගරු කිරීභඅත් නිය් තයශ්ඹ්  භ
හුරුවීභ සිදුශ්යි.
නතනතනඹ ආයම්බශ්ේ ව ා නශ්ේ ගුරුයඹ ශ්ේ ඳ ද නභ්ක ය කිරීභ සිදුන ාතය ආධුනිකඹ අ
මුලි්  භ හුරුකයනු රඵ් ශ්්  ද නභ්ක යඹයි.ඳඩිහිටිඹ් අ ගරු කිරීභ නතනතන විඹ වඳදෑරීශ්ම් දී
තනධනඹ න උ් ගුණ ේගඹකි. විශ්ලේශ්ඹ්  ඳඩිහිටිකභඅ ව ප්රවීණත්ඹඅ මුල් තඳන ශ්දමි් 
ඔවුනඅ ගරු බුහුභ්  දඳ වීභ සිදු ශ්කශ්තන. ත ද ල ් තිකතනභ ා්ථ ් හි දී ඳඩිහිටිඹ ශ්ේ සිඅ
ඵ රඹ ශ්ත පිළිශ්ශඅ යේග භූනමිඹඅ පිවිශ්් ශ්්  එහි ගුණඹ ශ්ම් තුශ ා් තතනගත වී තිබීභ නි ඹ.
ත ද ඳ් ති ක භය ක්රිඹ ලිශ්ේ දී ඳ් ති ක භය ඳරියඹානු ද ආගභ දවභඅ නඳඹුරු ව ේ්කෘතිඹ
ාගඹන පුද්ගරඹකු එභ ඉශ්ගනුම් ඳරියශ්ඹ්  නිතනභ ණඹ ශ්කශ්තන. බුදු් අ ඳව්  දල් ය්තී
ශ්ද්විඹ ් දන කිරීභ ද ශ්ඵොශ්වෝ ා්ථ ර දී දඳකිඹ වඳකි ඹ.
එශ්ේ භ ශ්භකී ා්ථ ් හි දී ඳරිවයණඹ කයනු රඵන බ ණ්ඩ ගරුත්ඹකි්  යුතු ඳරිවයණඹ කිරීභ
නතනතන විඹ වඳදෑරීශ්ම් දී දරු් අ හුරු් ශ්්  නිය ඹ ශ්ඹනි. තභ නතනතනඹ කිරීභඅ ප්රථභ
ශ්ඵයඹඅ නභ්ක ය කිරීභ ද, භූනමිඹඅ නභ්ක ය කිරීභ ද ශ්භඹඅ කදිභ උද වයණ ශ්ේ. ශ්ම් ානු
පුද්ගරඹ  භ නය ජීවිතශ්ේ දී ද තභ ඳරිවයණඹ කයනු රඵන දෑාගඹ කිරීභඅ ව ගරු කිරීභඅ
ශ්ඳරශ්මයි.නිතනභ ණශීලිත්ඹඅ නඳඹුරුවීභ නතනතන විඹඹ වඳදෑරීශ්ම් දී ශ්ෞ් දතනඹ ත්භක ාත්දඳකීම්
රඵ ගනිමි්  විවිධ නිතනභ ණ ිමහිකිරීභඅ ශ්ඹොමු න ාතය, ඊතනය  ශ්ක්රෝධඹ ව ඳළිගඳනීභ ඳනි
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දුතනගුණ ඉත්ශ්ේ. ශ්වො විච ය ශීලී භ න ත්භත ගුණඹ ාගඹන පුද්ගරශ්ඹ ිමහිශ්ේ. ශ්භ භඟි් 
භ ජ හිතක මී නභයශීලී පුද්ගරශ්ඹ ිමහිශ්යි. එශ්ේ භ භ නසික ඒක ග්රත  ඇතිවීශ්භ්  සිශ්තහි
භ ධිගත තත්ත්ඹ ඇතින ාතය හිතක මී භ ජඹ නිතනභ ණඹ කිරීභ ව ශ්භභඟි්  රඳශ්ඵන
ටින කභ ාඳභණ ඹ.නතනතන විඹ ශ්ඳෞද්ගලික රුචිකත්ඹ ඇති කිරීශ්ම් ර භත්ව විඹඹකි.
නතනතන විඹඹ වි් දන ල තිඹ තනධනඹ කිරීභඅ උඳක යශ්ේ. ඒ නි භ ාද ඳ ල් විඹ භ ර 
තුශාශ්න විඹඹ්  ව න කර කුරත ඔප්නඳේවීභඅඑයි් භන පිටිවර රඳශ්ේ. විවිධප්රේග,
ක්රීඩ උත්,  හිතය මිති, ආගමික උත් ඳනි ා්ථ ් හි දී නතනතන විඹඹ ානි තනඹශ්ඹ්  භ
ම්ඵ් ධවීභ මීඅ නිදසුන ශ්ර දඳ විඹ වඳකි ඹ.
ප්ර ශ්ඹෝගික ක්රිඹ ක යකම් භඟි්  භධය ්න යු ඳද්ධතිශ්ේ ක්රිඹ ක රිත්ඹ නියතුරු  සිදුන ාතය, එඹ
නියවුල් භන ශ්භ්  භ නීශ්යෝගී පුද්ගරඹකු ිමහිවීභඅ ද ශ්වේතු ශ්යි. සිශ්තහි තතනක නුකර ඵ
ඇතිවීභඅත්, ශ්වො නයක නිඳරැදි  ශ්තෝය ගඳනීභඅත් භ ජශ්ේ ගකීම් දයන පුද්ගරඹකු ිමහි
කිරීභඅත් නතනතන විඹ උඳක රි ශ්ේ.ප්ර ශ්ඹෝගික ක්රිඹ ක යකම්ර දී විරම්ඵ, භධය, ද්රඳත රඹඅ නඳටීභ,
දිගු ශ්ේර  චිත්ත ඒක ග්රත  ය ගඳනීභඅත් වි දය ගඳනීශ්ම් ක යික ව භ නසික ල තිඹ
තනධනඹඅත් ශ්වේතු ශ්ේ.
ශ්ම්ානු නතනතන විඹඹ වඳදෑරීශ්භ්  ක යික ව භ නසික ලශ්ඹ්  භ ඵය ශ්ඳෞරුඹ
ේ්කෘතික  යධතනභ ාගඹන ගුණ ගරුක පුද්ගරඹකු ිමහිශ්තඳයි කීභ නිඳයදි ඹ.
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ඇති,

11 ශ්රේණිය ඹ නතනතනඹඅ ාද ර , ශ්තන  යඹඅ නිඹමිත, නතනතන කර ශ්ේ භ ජීඹ
ටින කම් ඇගයීභ .නතනතන ඳ ඩභඅ ාද ර විඹඹ කරුණු ශ්භහි ඇතුශත් කය ඇත .
ශ්වොදි්  කිඹ ,ාශ්ඵෝධ කයශ්ගන ඔඵශ්ේ ඉශ්ගනුභ ඩ ත්  තනථක කයග් න.
නතනතන කර ශ්ේ භ ජීඹ ටින කම් ඇගයීභ
වජීනඹ ව න ඹකත් ගුණ ේග
පුද්ගරඹ ේතනධනඹ වීශ්භ්  මුළු භවත් භ ජඹ භ ඹවඳත් භ ජඹ කය ඹනු ශ්නො ානුභ න ඹ.
ශ්භහි දී විශ්ලේශ්ඹ්  ේ්කෘතික වය ඳද්ධතී්  ආය  කිරීභ ාලය ශ්ේ. ශ්ම් ාතය ල ් ති
කතනභඹ් හි දී සිදු ශ්කශ්යන ආග් තුක ත්ක යඹ, ඵතබුරති්  ේග්රවකිරීභ, ශිල්පී්  ාතය,ආච ය
භ ච ය ආදිඹ මලික  දඳ විඹ වඳකි ඹ. විශ්ලේශ්ඹ්  ල ් තිකතනභ ා්ථ ර දී ශ්ම් විදව
දඳ ශ්ේ.
එශ්ේ භ ඳ් ති ක භය ක්රිඹ ලිශ්ේ දී කණ්ඩ ඹම් ක්රිඹ ක යකම් භඟි්  පුහුණු කයනු
රඵ් ශ්්  ද භ ජීඹ ලශ්ඹ්  ශ්ඳොදු කඅයුත්ත ව වබ ගිවිඹ යුත්ශ්ත් ශ්කශ්ේ ද ඹ් නයි.ශ්භහි දී
න ඹකත්ඹඅ ගරු කිරීභඅත් න ඹකඹ ශ්ේ උඳශ්ද් ානු කඅයුතු කිරීභඅත් ශ්ඳයහුරු රඵ ශ්ද්.
සිඹලු ශ්දන ශ්ේ භ ාදව් පිළිඵ  ාධ නඹ ශ්ඹොමු කයමි්  භ න ත්භත ේකල්ඳඹඅ ගරු කිරීභත්
ශ්භ භඟි්  සිදුශ්ේ. විශ්ලේශ්ඹ්  එකඅ  ඩිවී ල ් තිකතනභ නඳයඹීභත්, ඳ් ති ක භය ඉශ්ගනුම්
ක්රිඹ ලිශ්ේ දී ද ිමභ  ඩි වී ශිල්ඳ ල ්ත්ර වඳදෑරීභත් උද වයණඹ ශ්ර දඳ විඹ වඳකි ඹ. ශ්භහි දී
භ ජඹ තුශ ඳත්න ඳ් ති ශ්ේද,කුර ශ්ේද, උ් ඳවත්කම් තුය්  වී භ ජ වජීනඹ ඇතිවීභ
නිතඳති්  භ සිදුශ්ේ.
එශ්ේ භ ශ්ෞ් දතනඹ ත්භක සිතිවිලි භඟි්  වි් දන ල තිඹත් ඹවඳත් ආකල්ඳත් තනධනඹද සිදුන
ාතය,  යධතනභ තනධනඹ භඟි්  ඊතනය , ශ්ක්රෝධඹ, ඳළිගඳනීභආදි දුතනගුණ ේග ඳව ශ්ගෝ ගඳටුම්
ක රී තත්ත්ඹ් ශ්ග්  ශ්තොයව භ ජඹ ිමහිවීභඅ භඟ ඳෑශ්ද්.

ශ්ේදික ප්රේග
ප්රේග ශ්ේදික අ නතනතන කර  පිවිසීභ නි ාත්ඳත් ් න ව ප්රතිපර මුද ඹ එ ාශ්තකි් 
විශ්ේකඹ පරද යී ශ්ර ගත කිරීභඅත්, වි් දන ල තිඹ දියුණු කය ගඳනීභඅත් රඳශ්ඵනුශ්ේ භවත්
රුකුරකි.ජීවිතශ්ේ විඩ ඵය ා්ථ ් අ භ ා්ඳසිල්ර රඵ ගඳනීභඅද නතනතන ප්රේග නඳයඹීභ
ඉවල්ශ්ේ.
ශ්භ භඟි්  විවිධ නිතනභ ණ එළි දකින ාතය, ඒ ාගඹ කිරීභඅ ඳභණ ශ්නො විවිධ කර කෘති
නිතනභ ණකයණඹඅ ශ්ඹොමු වීභඅ ද ශ්ඳරමවීභ සිදුශ්ේ.තනතභ නශ්ේ ෘත්තීඹ ලශ්ඹ්  නතනතන
කණ්ඩ ඹම් ිමහින ාතය ඔවුහු ප්රේග ශ්ේදික අ ඳඳමිණීශ්භ්  භ ජශ්ේ ජනප්රිඹ පුද්ගරඹ්  ඵඅ
ඳත් ශ්ති. එඳභණ ශ්නො ආතනථිකභඹ ලශ්ඹ්  රඵ ග් න  සිඹ ද ශ්භහි ර ව්  කශ වඳකි
ඹ.
ප්රේග ව උ් නිතනභ ණ ඉදිරිඳත් කිරීශ්භ්  ජනත අ ඳදගත් ් නි ශ්ේදන භ ධයඹ ලශ්ඹ් 
නතනතන කර  ශ්ඹොද ගඳනීභඅ ද ා්ථ  ඳරශ්ේ. ත ද ශ්ද්ශීඹ ානනයත  රැක ගඳනීභඅත් ඒ
ාඛණ්ඩ  ශ්ම් නශ්ත ඳත් ශ්ගන ඒභඅත් ශ්භ භඟි්  ද ඹකත්ඹ රඵ දිඹවඳකි ඹ.
ශිල්පී්  තභ ද ත ප්රදතනලනඹ කිරීශ්භ්  රඵන තෘප්තිඹශ්භ්  භ ශ්ප්රේ ක ප්රතිච ය භඟි්  ද
රඵනුශ්ේ ාඳභණ ආත්භ තෘප්තිඹකි. එශ්භ්  භ ශ්ප්රේ කශ්ඹෝ ද කර කෘති නඳයඹීශ්භ්  භ නසික
තෘප්තිඹ රඵති. ත ද කර කෘතිඹක ශ්වො නයක තීයණඹ ශ්කොඅ නිඳයදි විනිල්චඹ රඵ දීභඅ ද
ඔවුහු උත් ව ගනිති. තනතභ නශ්ේ ේගීත ප්රේග ඉදිරිඳත් කිරීශ්ම් දී ගීත ානු නතනතන ඉදිරිඳත්
කිරීභ ද ජනත අ ඉත මීඳ ජනප්රිඹ ාේගඹකි. කුභන තය තියභක පුද්ගරඹකු වු ද නතනතනඹ පිළිඵ
 උගත් නගත් ක අත් ශ්ඳොදු යවි් දනඹකඅ ශ්ඹොමු කිරීභඅ ශ්භභඟි්  ා්ථ  ඳරශ්ේ.
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ගුණ ත්භකඵ ශ්කශ්ේවු ද න අයභඹ ගුණශ්ඹ්  යු ත ගීත ානු නතනතනඹ ශ්ඹොද ග් න ා්ථ ද
නඳත්ශ්ත් ශ්නොශ්ේ. එඳභණ ශ්නො ාදයතනශ්ේ නතනතන කණ්ඩ ඹම් තභ ජීන ෘත්තිඹ ව
නතනතන කඅයුතුර නියත වීභ ව ඔවු්  භ ජශ්ේ ශ්ගෞයඹඅ ඳ ත්රවීභත් දඳකිඹ වඳකි ඹ.
ප්රභ ණ ත්භක  තයගක රී ඵවි්  යුතු න නිතනභ ණ ිමහි වීභඅ ාක ලඹ රඳබීභ ද භ ජීඹ ලශ්ඹ් 
හිමින  සිඹකි.

ා් තතන ජ තික ම්ඵ් ධත
නතනතන කර  වඳදෑරීශ්භ්  ාඳ විසි්  ාත්ඳත් කය ගනු රඵන විශ්ලේ ගුණ ේගඹ ශ්ර ානය
කර කෘති ාගඹ කිරීභ දඳ විඹ වඳකි ඹ. විවිධ යඅරඅ ව විවිධ ජ තී් අ ාඹත් නතනතන කර ් 
වඳදෑරීභඅත් ඒ ාගඹ කිරීභඅත් ශ්ඳරමවීභ ඇති කයනු රඵ් ශ්්  ශ්භකී ගුණ ේගඹ නි ඹ. එශ්ේ භ,
එභ කර කෘති රඅ විච යත්  නඳඹුරුශ්මි්  එකී ආබ  ශ්ද්ශීඹ නතනතන නිතනභ ණඹ කිරීශ්ම් දී
ඉවල් කය ගඳනීභඅ ා්ථ  ඳරශ්නු ඇත. ත ද,ාේග ව යේග ්ත්ර බයණ, ාේග යචනඹ,
ේගීතඹ ආදි ාේල ලි්  ඇතින දියුණු ද ශ්භහි ර දඳ විඹ වඳකි ඹ. විශ්ලේශ්ඹ්  ඉ් දිඹ නු,
ඉ් දුනීසිඹ නු, භඳශ්ල්සිඹ නු ආබ  නි තනතභ නශ්ේ යේග ්ත්ර බයණරඅ ගල් ාල්ර ාරේක ය
කිරීභ ආදිඹ ශ්භඹඅ භන උද වයණ ශ්ේ.
එශ්ේ භ නතනතන කර  වඳදෑරීභඅ ශ්ඹොමුවීශ්භ්  විශ්ද්ශීඹ නතනතනඹ්  වඳදෑරීභඅ ශ්ඳරමවීභ ඇතින
ාතය,විශ්ද්ශීඹ යඅ රඅ ශ්ගෝ ඒ ාධයඹන කිරීභඅ ා්ථ  රඵ ගඳනීභ නි විශ්ද්ශීඹ සිසු
ම්ඵ් ධත , ගුරු සිසු ම්ඵ් ධත ඇතිවීශ්භ්  ා් තතන ජ තික ම්ඵ් ධත ශ්ගොඩ නඟ ගඳනීභඅත්,
ානය ේ්කෘතී්  වඳුන ගඳනීභඅත් ාක ලඹ ඳරශ්ේ.
ත ද විශ්ද්ශීඹ ේච යර දී ් දතනලන ඳත් ශ්ද්ශීඹ නතනතන කර  ශ්රෝකඹ අ වඳු්  දීභඅ ද
එඳභණ ශ්නො ය ජය ආඹතනරඅ නතනතන කර  ම්ඵ් ධවීභ නි ද ශියත් රඵ ඒ ඹඅශ්ත්
විශ්ද්ල ගතවීභඅ ද ඒ ඒ නතනතන කණ්ඩ ඹම් රඅ ා් තතන ජ තික උශ්ශශල් නිශ්ඹෝජනඹ කිරීභඅ ද
ා්ථ  ඳරශ්ේ. උද වයණ ලශ්ඹ්  ජ තික තරුණ ශ්ේ බ නතනතන කණ්ඩ ඹම්, ේ්කෘතික
ාභ තය ේලඹ ඹඅශ්ත් ය ජය නඳටුම් කණ්ඩ ඹම්,ත්රිවිධ වමුද ් අ ාඹත් නතනතන කණ්ඩ ඹම්ආදිඹ
දඳ විඹ වඳකි ඹ. භෑත බ ගශ්ේ දී ාධය ඳන ාභ තය ේලඹ, ේ්කෘතික ාභ තය ේලඹ එ  සිදු
කශ‟ශ්චෝගම් ප්රදතනලනඹ‟ භන නිදසුනකි.ශ්භහි දී ශ්ඳොදු ය ජය භණ්ඩලීඹ ය ජය න ඹක මුළු ශ්රී
රේක ශ්ේ ඳඳඳත්ව ාතය, ය ජය න ඹකඹ්  පිළිගඳනීභ ව ඳ ල් නතනතන කණ්ඩ ඹම්, කර ඹතන
නතනතන කණ්ඩ ඹම් ේ්කෘතික භධය්ථ නආදිඹ ව ම්ඵ් ධවීභශ්භහි ර ව්  කශවඳකි ඹ.
එඳභණ ශ්නො  නතනතනඹ, විල්විදය ර භේඅභ ද  ඳඳතිරී තිශ්ඵනාතය, එභඟි්  විශ්ද්ශීඹ
යඅරඅ ශ්ගෝ ඒ පිළිඵ  ආච තනඹ උඳ ධි, රඵ ගත වඳකිවීභ ද විල් විදය රයීඹ ආච තනඹ රු් අ
ශියත් රඵ ගත වඳකිවීභ ද ශ්භභඟි්  සිදුන තත්  සිඹකි. එශ්ේ විවිධ නතනතන ශලලී් 
වඳදෑරීභඅ රඳශ්ඵන ඉඩ ප්ර්ත  භඟි්  විඹ ේතනධනඹඅ රඳශ්ඵනුශ්ේ ඉභවත් උඳක යඹකි.
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